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 ه زنان یعل یبر خشونت خانگ یفرهنگ

 2انحهحالهه پوررح، 1یرضا افشانحدعلحس

 =@/?/= _ تارخخ پذخرش: >@/89/@ تارخخ درخافت: چکیده

 حدددر یفرهنگددد هخسدددروا رحتددد ه یسددداختار ویددداد ت یالگوسددداز ،حاضدددرهددددپ پددد وه   هدددد :
 یشدخهای  پحدن پ وه ، حا استفاده از روش تحقخا روش:است.  زنان هحعل یخانگ خشونت
سداله شدهر  5=تدا  >8نفدر از زندان وت هد   @5: ی، حدر رویا چند ورحله یا خوشه یرحگ و نهونه

و  یه فرهنگدخسداخته سدروا وحقد  یها هدا حدا اسدتفاده از پرسشدناوه ز انجام گرفت. دادهخوهر
هددا حددا اسددتفاده از یزوددون    دادهحدده و تحلخددشددد. تج  ییور ه زنددان جهدد حددعل یخشددونت خددانگ

ج نشدان خنتا ها: یافتهانجام شد.  یت ساختارویاد  یرسون و الگوسازیپ یب ههجستگخضر
ه خافتددده، سدددرواخ تجسدددن یه فرهنگدددخزندددان و احیددداد ین  سدددروا یه فرهنگدددخن سدددرواحداد کددده بددد
ه زندان راحطده حدعل یشده( حا خشدونت خدانگ نهخنهاد یه فرهنگخافته و سرواخ تحنحع یفرهنگ

زان حددنشددان داد کدده و ی(. ودددم ویدداد ت سدداختار>558/5pویکددون و وینددادار وجددود دارد  
دهنده راحطده  اسدت کده نشدان -5/=:ه زندان، حدعل یحر خشدونت خدانگ یه فرهنگخر سرواحت ه

حاعدث کداه   یه فرهنگدخ  سدرواخ، افدزادخگدرحاشدد. حده عجدارت  یر ودحدن دو وتغخدویکون ا
حده ونزلده  یه فرهنگدخسدط  سدروا یارتقدا گیری: نتیجدهشدود.  یه زندان وحعل یخشونت خانگ

را  یتوانددد احتهددام حددروز خشددونت خددانگ یهددا و زنددان ودد   در دسددترن خددانوادهاز وندداح یکددخ
 کاه  دهد.

 وت ه  زنان ،یفرهنگ سرواخه ،خشونت خانگی های کلیدی: واژه
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 مقدمه
قگگگگان، جاوعه خکگگگگی از پدخگگگگده کگگگگه اوگگگگروزه وگگگگورد توجگگگگه وحق  شناسگگگگان و  های خگگگگانوادگی 

گرفته اسد،  روان ن یگاحاشگد.  یه ههسرانشگان ویگوسجله خشگوند شگوهران علشناسان قرار 
و 1ون یگگگلخه زنگگگان در خگگگانواده اسگگگد )ترویگگگن شگگگکل خشگگگوند علیتگگگر  خرا، نگگگوع خشگگگوند

توسعه  یها نهیبّا در تهام زویشرفد زنان تقریپ یها نهیکه زو نی(. حا وجود ا>;:>، ههکاران
دهنده     ه زنگان هشگداریگخشگوند عل یزان جهگانیگهنگوز و، فراهن شده یو اقت اد یاجتهاع

کشگگگورها یاریکگگگه در حسگگگ ی(. وطالعگگگات وتعگگگدد;;:>، 2حگگگارانخاسگگگد )آونگگگگ و حار  یاز 
خشگوند نسگبد حگه زن از  یوع حگا یبگر شگ، افته و درحگال توسگعه انجگام شگده اسگدخ توسعه

کگگگگرده کگگگگار؛ >;:>، و ههکگگگاران 3ویانگگگد )کگگگگ طگگگرف ههسگگگگر  اشگگگاره  ؛ :;:>، و ههکگگگگاران 4آ
کگوهن کثر  یحگه طور (.?::>، 6یو احهگد و الهگرد <::>، 5آووا کگل  سگوم زنگان در  خکگه حگدا

گرفته، ایدن از آن افگزوده  یر ناشگیگوع و وگرگ و ویزان شگیاند و هر ساله حه و وورد خشوند قرار 
 =<تگا  <>ن یه زنگان را بگیگعل یوع خشگوند خگانگیشگ، ریگاخ یالهللگ نیشود. وطالعات ب یو

کگگگرده کسگگگتانو و دل ر، ز پگگگرزیگگگانگگگد )رو درصگگگد اکگگگر  ده در خگگگن پدیگگگا. (A::>، 7ولوزانگگگو یپگگگالز  
شناسگان وحسگوب  وهگن جاوعه یفکگر یها کا هن از جهله وش لهخو آور ییاروپا یکشورها

، و حنگگاب یصگگابری، ترجهگگه ابوالهعگگال، CCA;، 8نیپگگوریزنشگگتات و نیا، شگگود )کارلسگگون یو
;=B<وعضگگل خگگده را حگگه عنگگوان خگگن پدیگگوجگگود ا، زیگگران نیگگشگگده در ا (. وطالعگگات انجام  

 B>در   :B=;در سگال یخگانگ  خشگوند  یبررسگ ی  طگرح ولگخکنند. نتا ید وییت  یجتهاعا
وشترکشگان تگا زوگان انجگام  یزندگ یاز احتدا یرانیدرصد از زنان ا @@؛ نشان داد  ورکز استان
گرفتگگه  خحگگداقل ، پگگژوهش ن وعضگگل یگگحگگا ا، زیگگزد نیگگانگگد. اسگگتان  حگگار وگگورد خشگگوند قگگرار 
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کی، خگگانگ  خشگگوند  یبررسگگ ی  حاصگگل از طگگرح ولگگخرو اسگگد و نتگگا روحگگه یاجتهگگاع از  یحگگا
 یزد بگوده اسگد )وحسگنیگه زنگان در شهرسگتان یگعل یخشگوند خگانگ یدرصد =>ش خافزا
ه زنان حه عنوان یکه خشوند عل یاز زوان، رو نی(. از اBC=;، زاده انخجوادو  یکلدی، زیتبر
شناسگگان را بگگر آن  جاوعگگه، وطگگرح شگگد یالهللگگ نیوجگگاوع ب یاز سگگو ی  وسگگجله اجتهگگاعخگگ

 ند.خه زنان برآیعواول و  ر بر خشوند عل ییشناسا یداشد تا در پ
ه زنگان در یگعل یسگاز خشگوند خگانگ نهیو زو یاز عواوگل اصگل، نظران دگاه صاحبخاز د
گگگاهی، رانگگیجاوعگگه ا ، و ههکگگاران یرود )احهگگد یحگگه شگگهار وگگ یو ضگگعف فرهنگگگ یفقگگدان آ
;=BA کگگه ه خاسگگد. وفهگگوم سگگروا 1یه فرهنگگگخکگگاهش سگگروا، حگگارز آن یاز نهودهگگا یکگگخ( 
کلگود پاسگرون )یاول یبرا یفرهنگ طگرح شگد. حگه نظگر  CAA)2;ن حار توس  پیگر بوردیگو و جگان 
که  ی خکی از وهار نوع سرواخهه فرهنگخو سروایبورد وجگود  یاجتهگاع یفضا درونای اسد 

گگگگروهخدارد و جا و  یه فرهنگگگگخسگگگروازان یگگگش ویگگگاز طر یاجتهگگگاع یهگگگا در فضگگگا گگگگاه افگگگراد و 
شگگود.  یه و وگگدت زوگگان ت گگاحب آنهگگا وشگگخص وگگخن دو سگگروایگگب ایگگآنهگگا و ترک یاقت گگاد
کگه  یوگ ییاخآووز  و وزا، ها وهارت، از دانش ییها صورت»را  یه فرهنگخو سروایبورد دانگد 
کگگه جا ی  انسگگان واجگگد آن اسگگد و حگه او اجگگازه وخگ کسگگب  یگگاه حگگا ترخدهگگد  را در جاوعگگه 

 یداشگتن تگوان شگناخت یحگه وعنگا، شگتریب یه فرهنگخ(. داشتن سرواBB=; ی،)روحان« کند
گگرا ه اسگد. حگه خن سگروایگشگتر دارنگدگان ایب یسگتگخاز شا یناشگ یش حگه هنگر وتعگالخحا تر و 
گگروه یتوانگد حاعگال برتگر یوگ یه فرهنگگخسروا، ویاعتقاد بورد گگروه و سگلطه افگراد و  هگا و  هگا بگر 

کسخافراد د د خگود را از خگتوانگد روا یو، ونزلد دارد یه فرهنگخکه حه واسطه سروا یگر شود. 
کند )روحانیگران تحهخبر د یاجتهاع یایدن  یه فرهنگگخسگروا، وی(. از نظر بوردBB=;ی، ل 
الت و خکگگگه شگگگاول تهگگگا 3افتگگگهخ ( حالگگگد تجسگگگن;؛ شگگگود یتوانگگگد حگگگه سگگگه صگگگورت وتجلگگگ یو
کا هگگگگ یروانگگگگ یهگگگگا شخگرا ( حالگگگگد >اسگگگگد.  یفرهنگگگگگ یافگگگگرد نسگگگگبد حگگگگه اسگگگگتفاده از 
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 جاوعگه وختلگف اقشگار انیگو در یفرهنگ وختلف یا هاکزان و رف ی: و1افتهخ دینیع

را شگاول  فرد یفرهنگ-یو عله یلیو ودارج تح  ک: ودار2شده نهخ( حالد نهاد=اسد. 
از  یا وجهوعگگه یه فرهنگگگخسگگروا، تگگر ان سگگادهیگگ(. حگگه ب;B=;، فگگر پگگور و خگگو  شگگود )شگگارع یو

کا ها و ابزار فرهنگها  دانش که حه شکل  تواند بگر رواحگ  وتقابگل  یشود و و یظاهر و یاسد 
نگگوع رواحگگ  حگگا ههسگگران در خگگانواده نقگگش داشگگته حاشگگد. حگگه ؛ زیگگو ن یوه زنگگدگیشگگی، اجتهگگاع

قگدرت و  گروت در ، احتگرام یها ن شگاخصیاز وههتگر یکگخ یه فرهنگخسروا، ویاعتقاد بورد
خود و وشگارکد حگا  یه فرهنگخکه حتوانند حا سروا ییها نوج رود. یحه شهار و یجواوع اوروز

ر تگگنش یخگگانواده را در وسگگ، وتگگوازن برخگگوردار شگگوند یهگگا از قگگدرت یریگ نیگر در ت گگهخکگگدخ
 (.<C=;ی، قرار خواهند داد )احهد یکهتر

از  ی)وگنش( ناشگ یر سگاختار اهنگیفرد تحد تگ   یها عادتواره، (<CB;حنابر نظر بوردیو )
ها و  عادتواره، هخه تهل  انواع سرواخرد. افراد بر پایگ یه شکل وخگرفتن انواع سروا اریدر اخت
 یرنگگد. در ارتبگگاط حگگا خشگگوند خگگانگیگ یش ویخگگود در پگگ یرا بگگرا یا ژهیگگو یرفتگگار یالگوهگگا

که نحوه دسترس یو  یخلگش و خگو یریگ حگه شگکل یه فرهنگگخحگه سگروا یتوان اظهار داشد 
کگه حگه نوحگه یگن انجاویآفر زا و خشوند د تنشیواحسته حه هر ووقعژه یو عادتواره و یرفتار ده 

کگنش اجتهگاع کگه افگگراد در  ییها هخسگروا، گگرخاحگد. حگه عبگارت دخ یوگ یافگراد تجلگ یخگود در 
حاشگگد.  یو یوختلفگگ یو اجتهگگاع یرواحگگ  خگگانوادگ یریگ سگگاز شگگکل نهیزو، ار دارنگگدیگگاخت
کا ها، ردار هستندبرخو یترنییالت و دانش پایکه از تح  یافراد  یکهتگر یفرهنگگ یاز 

کگگه از  یز حگگا افگگرادیگگن یباشناسگگانه وتفگگاوتیحگگات نیکننگگد و رفتارهگگا و ترج یاسگگتفاده و دارنگگد 
ن نگوع یگاز ا یدر برخگوردار  تفگاوت، برخگوردار هسگتند. وتعاقگب آن یحگا تر یه فرهنگگخسروا
گگگروه را تحگگد تگگ  یگگا ییرواحگگ  زناشگگو، هخسگگروا و  یزخگگانیعزی، )کنعگگان دهگگد یر قگگرار وین دو 
 یریگ زنگگان در خگگانواده در شگگکل یبگگرا یه فرهنگگخکسگگب سگگروا، نی(. حنگگابرا>C=;ی، کالنتگر
  عاوگل خگتوانگد حگه عنگوان  یکنگد و وگ یفگا وخا یه زنان نقش وههیزان خشوند علیانواع و و
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 شان حاشد.  زنان در وواجهه حا خشوند شوهران یو عاول توانهندساز یوحافظت
گگود )یگلخه وناحع وخبراساس نظر ، خگانواده واننگد هگر نظگام خگا واحگد اجتهگاعی CA;)1;ام 

کگگه حگگه ونگگاحع وهگگن خگگانواده بگگیش از دخگگگران  دخگگگری دارای نظگگاوی اقتگگداری اسگگد و هگگرکو 
اعگزازی، وا دارد )تواند سگایر اعضگا را حگه فعالیگد در جهگد اویگال خگود،  دسترسی دارد، وی

;=B: .) درآود و... قگدرت افگراد را ، التیتح ، وون استعدادهاوناحعی نظرخه، این بر پاخۀ
کسان یر قرار ویتحد ت   کگه  یاز طگرف افگراد، گگر قگدرت هسگتندخکه فاقد ونگاحع د یدهد و 

رنگد و بگر آنهگا تسگل  دارنگد یگ یحه عنگوان ابگزار وگورد اسگتفاده قگرار وگ، ن وناحع را دارا هستندیا
وقاحلگگه حگگا  ین عاوگگل بگگرایتگگر حع قگگدرت وهنش ونگگاخافگگزا، دهخگگن ایگگ(. بگگر اسگگاس ا;CA;، )گگگود

از اوقات حه  یاریکه زنان در حس (. وراAB=;، پور شخخشوند وردان در خانواده اسد )درو
ر  یض اقتگدار حگه وگرد و پگذخوجبگور حگه تفگو یل فقدان وناحع قدرت از جهلگه ونگاحع وگالیدل

 شوند.  یز وردان ویآو ز و رفتار خشوندید اقتدارآویوضع
ک ه خن سگروای( نشگان داد بگ<;:>و ههکاران ) ی  حاصل از پژوهش توسلخه نتاههانطور 

شگده( و  نهخافتگه و نهادخ دینیع، افتهخ )تجسگن یه فرهنگگخگانگه سگروا ز احعاد سهیو ن یفرهنگ
( در >C=;) یارخه زنگگگان راحطگگگه وعکگگگوس و وعنگگگادار وجگگگود دارد. شگگگهریگگگعل یخشگگگوند روانگگگ

و نگگگر  نسگگبد حگگه  یه فرهنگگگخاز سگگروا یبرخگگوردارزان یگگن ویبگگراحطگگه نشگگان داد  یپژوهشگگ
کنعگگان کالنتگگر یزخگگانیعزی، خشگگوند وعنگگادار بگگود.  ش خگگود وشگگاهده یگگ( در تحق>C=;) یو 

کگگه بگگ ( و خشگگوند یو فرهنگگگ یاجتهگگاعی، ه )اقت گگادخاز انگگواع سگگروا ین برخگگورداریکردنگگد 
پگگژوهش  حاصگگل از یها افتگگهخه زنگگان راحطگگه وعکگگوس و وعنگگادار وجگگود دارد. یگگعل یخگگانگ
 یزان خشوند خگانگیو و یه فرهنگخزان سرواین وی( نشان داد ب:C=;) یینایزاده و عبداهلل

 یدار ی( راحطگه وعکگوس و وعنگیو اجتهگاع یروانگی، جنسی، کخزیفی، ه زنان )اقت ادیعل
کگگگه سگگگرواخ( درBC=;فگگگرد ) یو خاقگگگان یوجگگگود داشگگگد. خسگگگرو در زنگگگان  یه فرهنگگگگخافتنگگگد 

کگرده یا دهخد خشوند کگه حگه  یا دهخگد کهتگر از زنگان خشگوند، انگد که حه دادگاه وراجعه  بگود 

                                       
1. Good.W  
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 یشگگتریب یدسترسگگ یو شگگ ل یلیکگگه حگگه ونگگاحع تح گگ یدادگگگاه وراجعگگه نکگگرده بودنگگد و زنگگان
گرفته یکهتر از سو؛ داشتند شگر یک، نینگدخا، نیاند. ههچن ههسرانشان وورد خشوند قرار 
ی، ه فرهنگگخ  جنبه وهن سگرواخحه عنوان ، حا ترالت ی( نشان دادند تح B::>) 1و آنسارا

کیوک حاشد. واخدا و علیه زنان وی یدر وقابل خشوند خانگ یکننده قو عاول وحافظد  2ا

خافتند ویزان خشگوند فیزخکگی حگا تح گیالت پگایین <::>)  هگا نوج( نیز، در پژوهش خود در
کگگه  راحطگگه داشگگد. حگگه طگگورکلی، تحقیقگگات انجگگام شگگده در ایگگن حگگوزه نشگگان وی دهگگد زنگگانی 

سگگهن ، ر زنگگانینسگگبد حگگه سگگا، هسگگتند یفرهنگگگ یها هخوگگون سگگروا دارای ونگگاحع ارزشگگهندی
کهتگگر یشگگان حگگه دسگگد و یهگگا ع قگگدرت در خانوادهخگگاز تون یشگگتریب را از  یآورنگگد و خشگگوند 

کگگه سگگرواکننگگد.   یافگگد وگگخشگگان در طگگرف شگگوهران ز یگگزنگگان ن یه فرهنگگگخزم حگگه اکگگر اسگگد 
ن یگدهگد. بگر ا  زنان را ارتقگا یگاه و ونزلد اجتهاعخجا،   ونبع قدرتختواند حه عنوان  یو

شان  توانند در رواح  و تعاول حا ههسران یو، دارند ییحا  یه فرهنگخکه سروا یزنان، اساس
کگگردهختسگگاهل ا ی، خشگگوند در رواحگگ  خگگانوادگ د عهگگل نهگگوده و ازخگگر و درایحگگا تگگدب، جگگاد 

 ه آنان حکاهند.یوخ وصّا خشوند شوهران عل
که شهرستان وهریز حه عنوان خکگی از شهرسگتان علی های صگنعتی اسگتان یگزد  رغن این 

برخگگگی از در ، قگگگرار دارد ییو از لحگگگاال شگگگاخص توسگگگعه در سگگگطح حگگگا  گگگگردد وحسگگگوب وی
کن، سگگاختاریآن  ونگگاطش ا رانه اسگگد و زنگگان حگگه عنگگوان و پدرسگگ یسگگنت هنگگوز، سگگاختار حگگا

کثگر ووضگوعات و وسگائل  یریگگنیشگوند. ت گهیخود وحسوب وگ فروانبران اور شوهران در ا
کگگار؛ حاشگگدیبگگر عهگگده شگگوهر وگگ یخگگانوادگ ل و وگگراودات یاداوگگه تح گگ، از جهلگگه اشگگت ال حگگه 
کثر ووارد حاعال حه وجود آودن اختالفات زناشو یاجتهاع  یو خشگوند خگانوادگ ییکه در ا

از عواوگل  یا ه زنگان در ورخگهیگعواوگل وگ  ر بگر خشگوند شگوهران علکگه  ییشود. از آنجگا یو
پگژوهش حاضگر حگا هگدف ، ان داردخگهگا جر ان خانوادهیگافتگه در وختهرکز یو اجتهاع یفرهنگ

                                       

1. Hindin, M. J., Kishor, S., & Ansara, D. L. 
2. Mayda, A. S., & Akkuş, D. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mayda%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15829448
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akku%C5%9F%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15829448
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ه زنگان انجگام یگعل یبر خشوند خانگ یه فرهنگخر سروایت   یوعاد ت ساختار یالگوساز
کنار آن حه دو  س ال پاسخ خواهد داد:  شد و در 

بگر  یه فرهنگگخر سگروایتگ   _>زنگان وگورد وطالعگه وقگدر اسگد   یه فرهنگخزان سروایو_ ;
 ه زنان وقدر اسد یعل یخشوند خانگ

 روش

انجگام شگد.  یو وقطعگ یشگخهای  طگرح پخگدر قالگب  یفیحگا رو  توصگ، پژوهش حاضر
کل، شیتحق یجاوعه آوار کن شهر وهر :@تا  ?;ه زنان وت هل )ههسردار( یشاول  ز یگساله سا

کگه بگر اسگاس برآوردهگا یو =C=;وگاه بهشگدیوگاه و اردنیفگرورد یدر فاصله وقطعگ  یحاشگد 
نفر بود. برای برآورد حجن نهونه، احتدا  ??;Aتعداد آنها ، :C=;سال  یاز سرشهار یتیجهع

انو صگفد وگورد وطالعگه خشد تا وار منفر از زنان وت هل انجا :=خ  وطالعه وقدواتی روی
کگوکرانیعل ی)خشوند خانگ حگا سگطح ، ه زنان( وشخص شود. سپو حا استفاده از فروگول 

آزوگون حگه  شیکگه بگر اسگاس پ یانسگخدرصگد و حگا وار ? یدرصد و دقگد احتهگال ?Cنان یاطه
 یاخوشه، ن پژوهشیدر ا یریگنفر وشخص شد. رو  نهونه C:=حجن نهونه ، دسد آود

سگه ونطقگه ، از بین ونگاطش شگهر وهریگز، اسد. براساس این رو  1(MCS) یاورحله وند
نفگر در نظگر  =:;در هگر ونطقگه ، ن حجگن نهونگه بگر سگهیحه طور ت ادفی انتخاب شگد. حگا تقسگ

انتخاب شد.  یحلوک حه صورت ت ادف <، ونتخب از هر خوشه، گرفته شد. در ورحله حعد
کگه داخگل حلگوکیونزل آنها وراجعه شد. حدحه درب ، هاداده یگرداور یبرا هگا حگه ن صورت 

 د خانوار اقدام شد.خو در نها یوسکون یهاانتخاب پالک

  یریگابزار اندازه
گگگرداور پگگو از احگگراز  حاشگگد. پرسشگگناوهیوگگسگگاخته  پرسشگگناوه وحقش، هگگاداده یابگگزار 

                                       
1. Multistage Cluster Sampling 
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از در یگگوگگورد ن یهگگاداده یآور جهگگع یبگگرا، شیگگتحق یآن در وراحگگل وقگگدوات ییاخگگو پا یگگیروا
گرفد. پرسشناوه ییورحله نها کگه توسگ  یتگدو یاگونهها حهوورد استفاده قرار  ن شگده بگود 

در  پرسشگگگناوه، انخه و جلگگگب اعتهگگگاد پاسگگگخگویگگگل شگگگود. لگگگذا حعگگگد از توجیگگگپاسگگگخگو تکه
ل یگتوسگ  وحقگش تکه، سواد بگود یا بخسواد کن که یاوا در صورت، گرفدیارشان قرار ویاخت
 شد.
؛ انخپاسگگخگو یشگگناختدیگگ: شگگاول اطالعگگات جهعیشگگناختدیگگرسشگگناوه جهع( پ;
 الت. یزان تح یزان درآود و ویو، د اشت الیوضع، ر سنینظ

کا هگگا  ایشگگاول اشگگ یه فرهنگگگخ: سگگروایه فرهنگگگخ( پرسشگگناوه سگگروا> ی، فرهنگگگ یو 
و واننگد  یخگارج یهگانحگان، ورز ی، خگ  و نقاشگی، قیر ووسگیگها و انواع دانش نظوهارت

ن یگسگاخته اسگتفاده شگد. ا  پرسشگناوه وحقگشخگاز ، ریگن وت یگسگنجش ا یآنها اسد. برا
شگده را بگر اسگاس نگهخافتگه و نهادخدیگنیع، افتگهختجسگن یه فرهنگگخپرسشناوه سه نوع سروا

( ?اد  خگن یلگیو خ <اد  خگن، =  یتاحگدود، ;کگن  ، :)اصال   یاکرت پن  درجهیف لیط
ه در پرسشگگناوه خگگگو @،   از احعگگاد فگگوقخگگهگگر  یبگگرا، ن وفهگگومیگگسگگنجش ا یسگگنجد. بگگرایوگگ

ن یاسگگتفاده شگگد. حگگد ییوحتگگوا یگگیاز رو  روا، ابگگزار یگگین روایگگیونظور تع گنجانگگده شگگد. حگگه
که احتدا احعاد وختلف ا گو ییر شناساین وت یصورت  وورد اسگتفاده  یهاهخشد. سپو از 

کگه وگورد BC=; ینگگانخو حا ییاحگاح یعل؛ =C=;و ههکاران  ی)افشان یقبل یهادر پژوهش  )
گرفتگه بگود اسگتفاده شگد، د وتخ  گانییگت  ، ن پرسشگگناوهینکگه پگو از تگدوخضگهن ا، قگرار 
کارشناسان وتخ ص در ا، گرخکبار دخ نه نشگان داده شگد و ین زویپرسشناوه حه پن  نفر از 

گرفته شد. پایت ح یاز نظرات آنها برا که   واسگطه حگه ؛ زیگپرسشناوه ن ییاخح پرسشناوه 
کگه آلفگا بگرا یب آلفگاخو حگا اسگتفاده از ضگر یدرون یرو  ههاهنگ  یکرونبگاخ وحاسگبه شگد 

افتگگگه و خدیگگگنیع، افتگگگهختجسگگگن یه فرهنگگگگخسگگگه حعگگگد سگگگروا یو بگگگرا :/A<B، اسیگگگکگگگل وق
که نشان از پا :/:>Aو  :/:A;:/: ،@Cب یحه ترت، شده نهخنهاد قابل قبول  ییاخحه دسد آود 
 اس دارد. یوق
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ه زنان از یعل یسنجش خشوند خانگ یه زنان: برایعل یوه خشوند خانگ( پرسشنا=
احتگدا ، ن پرسشگناوهیگسگوا ت ا یطراحگ یسگاخته اسگتفاده شگد. بگرا   پرسشگناوه وحقشخ
گویش را وگیگتحق یرهگایکگه وت  ییهگاهخگو گرفتگه در یتحق یهگاهخگسگنجند از  قگات صگورت 
، نگژادیاهپو  و عجن دشگتیارجهند س؛ :C=;ی، و فرهاد یاحخر، این یوردینه )علین زویا

;=BC و ههکاران یخان؛ ،;=BCگویانتخاب بهتر ی( استخراج شد و برا از نظرات ، هاهخن 
گرفتگه شگد. سگپو در نهایوتخ  ان و اسات کهگ   گگر پرسشگناوه خکبگار دخد خگد وربوطگه 

کگگردن پرسشگگناوه  یاتیگگعهل ید نشگگان داده شگگد و از نظگگرات آنهگگا بگگرایشگگده حگگه اسگگاتنیتگگدو
ی، بگگر اسگگاس هفگگد حعگگد خشگگوند )اقت گگاد هخگگگو >< ین پرسشگگناوه دارایگگاسگگتفاده شگگد. ا

)از  یکرت وهار قسهتیف لی( در طیو فرهنگ یاجتهاعی، کالوی، جنسی، روانی، جسه
 ییوحتگگوا یگگیاز رو  روا، ابگگزار یگگین روایگگیتع یشگگد. بگگرا یریگ ( انگگدازه<اد  خگگتگگا ن ;هرگگگز  

کگگه از کارشناسگگان خبگگره خن دید راهنهگگا و وشگگاور و ههچنگگینظگگرات اسگگات اسگگتفاده شگگد  گگگر 
کرونبگگاخ اسگگتفاده  یب آلفگگاخاز ضگگر، ابگگزار پگگژوهش ییاخگگونظور وحاسگگبه پا اسگگتفاده شگگد. حگگه

 یب بگگگرایگگگو حگگگه ترت :/<;C، ه زنگگگانیگگگعل یاس خشگگگوند خگگگانگیگگگوق یزان آلفگگگا بگگگرایگگگشگگگد. و
برابر حا  یو فرهنگ یاجتهاعی، کالوی، جنسی، روانی، جسهی، اقت اد یها اسیوق خرده
B@A/: ،A<;/: ،B?C/: ،A?</: ،A=</: ،B;</:  وA;@/:  حگگه دسگگد آوگگد. حگگا توجگگه حگگه

ها و وطلوب هخگو یحا  یدرون ینشان از ههبستگ، حاشد یو :/Aزان آلفا حا تر از یکه و نیا
 ابزار پژوهش دارد.  ییاخبودن پا
که  نرمل دادهیه و تحلختجز ب خاز آزوگون ضگر یریگگ و بهره :>نسخه   SPSS افزارها حه 
کهگگ  نگگرم، ریگگن دو وت ین ارتبگگاط بگگیگگیرسگگون و تبیپ یههبسگگتگ و اسگگتفاده از  Amosافگگزار حگگه 
 انجام شد. یوعاد ت ساختار یالگوساز

 هاافتهی
که ویب، انخپاسخگو یش در وورد وشخ ات فردیتحق یهاافتهخ ن یانگیانگر آن اسد 
کل خپاسخگو یسن  :;/;سال بود.  :@تا  ?;ن یآنها ب یسال و داونه سن ;=/>@برابر حا ان در 
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 یدرصگد دارا >;/Cانگد. بگوده ییالت احتگدایتح گ یا داراخگسگواد یان بگخدرصد از پاسخگو
درصگد  C/=A، پلنیگرستان و دیالت دبیتح  یدرصد دارا >=/<یی، الت راهنهایتح 
سگگانو و حگگا تر یدرصگگد فگگوق ل @/Bانگگد و سگگانو بگگودهیپلن و لیگگالت فگگوق دیتح گگ یدارا

کثر انگگد.  %( شگگاغل بوده ;=/A) یدار و وگگاحق%( خانگگه B@/=ان )خد پاسگگخگوخگگداشگگتند. ا
کگگگگل  @/?انگگگگه ینداشگگگگتند و درآوگگگگد واه یان درآوگگگگدخدرصگگگگد از پاسگگگگخگو <@/; درصگگگگد از 

، هگزار تووگان ::@تگا  ::=ن یبگ یدرآوگد، درصگد >;/@، هگزار تووگان ::=کهتر از ، انخپاسخگو
C/;= ون تووگانیگلی  وخگهگزار تگا  ;:@ن یدرصد بگ ،C/<  ون تووگان یگلی  وخگدرصگد حگا تر از

هگگای توصگگیفی وت یرهگگای سگگرواخه فرهنگگگی و خشگگوند اند. جگگداول نیگگر آوگگاره داشگگتهدرآوگگد 
 :دهد خانگی علیه زنان را نشان وی

 و احداد آن یه فرهنگخسروا یفیتوص یها. آواره1جدول 

کثر حداقل داونه تغییرات ودیارانحراف  ویانگین احداد  حدا

 یه فرهنگخسروا
 افتهخ تجسن

<</;= <?/> <: @ <@ 

 یه فرهنگخسروا
 افتهخ دینیع

A/;< ;</= ;? A << 

 یه فرهنگخسروا
 شده نهخنهاد

<</B ;;/; ? @ ;; 

 یه فرهنگخسروا
کل(  )شاخص 

;>/=> ;?/A =@ ;C ?? 

 
کگگه جگگدول فگگوق نشگگان وگگههگگان ی، ه فرهنگگگخگانگگه سگگروااحعگگاد سگگهان یگگاز و، دهگگدیطگگور 

شگده نگهخنهاد یه فرهنگگخن و سروایشتریب، =;/>>ن یانگیافته حا وختجسن یه فرهنگخسروا
ن یانگیگگن ویاسگگد. ههچنگگزان را حگگه خگگود اخت گگاص دادهیگگن ویکهتگگر، B/>>ن یانگیگگحگگا و
کهتگگرخپاسگگخگو یه فرهنگگگخسگگروا و  <=/<;( ??و  C;ن وقگگدار )یشگگترین و بیان حگگا توجگگه حگگه 
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کیکهتر از حد وتوس  و که حا که پاسخگو یحاشد  ه خزان سگروایان حه لحاال وخاز آن اسد 
  حاشد.یو ینییدر حد پا یفرهنگ

 ه زنان و احداد آنیعل یخشونن خانگ یفیتوص یها. آواره2جدول 

کثر حداقل داونه تغییرات انحراف ودیار ویانگین وتغیر  حدا

 ;> @ ?; >/>= :;/== یخشوند اقت اد

 <> @ A</@ :=/< ;B یخشوند جسه

 <> @ A=/B <B/= ;B یخشوند روان

 ;> @ ?; >/?> B/A? یخشوند جنس

 <> @ A :C/< ;B/;; یخشوند اجتهاع

کالو  <> @ CA/A A;/< ;B یخشوند 

 => @ A C</; ;A/?: یخشوند فرهنگ

 یخشوند خانگ
ه زنان )شاخص یعل

 کل(
?</?? @/;< ;:A >> ;?; 

 
حگا  یخشوند اقت اد، ه زنانیعل یان احعاد خشوند خانگیاز و، فوقبر اساس جدول 

زان را حگه خگود یگن ویکهتگر @/>Aن یانگیحا و ین و خشوند جسهیشتریب :;/==ن یانگیو
کگل خشگوند خگانگیانگیاخت اص داد. و کهتگریگعل ین شاخص  ن و یه زنگان حگا توجگه حگه 

که یشتریب که نشان یو ??/>?، بود ;?;و  <<ن وقدار  زان خشوند ین بودن وییاز پاحاشد 
 حاشد.یه زنان ویعل یخانگ

ب خه زنگان از آزوگون ضگریگعل یحا خشوند خگانگ یه فرهنگخراحطه سروا یحه ونظور بررس
که نتایپ یههبستگ  ان شده اسد.خر نهای  آن در جدول نخرسون استفاده شد 
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 ه زنان یعل یو احداد خشونن خانگ یه فرهنگخن احداد سروایپیرس ن ب یب ههبستگخ. ا 3جدول 

 
خشونن 
 اقتصادی

خشونن 
 جسهی

خشونن 
 روانی

خشونن 
 جنسی

خشونن 
 اجتهاعی

خشونن 
 کالوی

خشونن 
 فرهنگی

خشونن 
خانگی علیه 

 زنان
ه خسروا
 یفرهنگ
 افتهخ تجسن

***<A;/:- **;@>/:- ***<<=/:- ***<:C/:- ***<:A/:- ***<?@/:- ***<:@/:- ***<CA/:- 

ه خسروا
 یفرهنگ

 افتهخدینیع

***<@;/:- **;?>/:- **;?>/:- ***<;B/:- *;;>/:- ***<<;/:- **;@</:- ***<>C/:- 

ه خسروا
 یفرهنگ
 شده نهخنهاد

**;B=/:- :A=/:- **;B=/:- **;C?/:- :C;/: ***<:</:- *;<?/:- ***<:C/:- 

ه خسروا
 یفرهنگ

کل(  )شاخص 

***=:>/:- **;AA/:- ***<<B/:- ***<?:/:- **;BA/:- ***<B:/:- ***<;=/:- ***=;B/:- 

کهتر از  *** وعنی کهتر از  وعنی     **  :/;::دار در سطح  کهتر از  وعنی     *  :/;:دار در سطح   :/?:دار در سطح 
 

ه زنگگان یگگعل یو خشگگوند خگگانگ یه فرهنگگگخر سگگروایگگن وت یبگگ، حگگا توجگگه حگگه جگگدول فگگوق
حگگه دسگگد آوگگده  یوعکگگوس و وعنگگادار وجگگود دارد. حگگا توجگگه حگگه سگگطح وعنگگادار یههبسگگتگ

کهتر ویزان خشوند علیو، شتر حاشدیزنان ب یه فرهنگخ( هروه سروا:/:::) شود. از یه آنها 
 یه زنگگگان ههبسگگگتگیگگگعل یحگگگا احعگگگاد خشگگگوند خگگگانگ یه فرهنگگگگخر سگگگروایگگگوت ، گگگگرخد یسگگگو

ن احعگگاد یبگگ یههبسگگتگ، جگگدول یها نر سگگتویدر سگگا، نیوعکگگوس و وعنگگادار دارد. ههچنگگ
گزار  شدیعل یو خشوند خانگ یه فرهنگخسروا وعکگوس  یانگر ههبسگتگیگکه ب؛ ه زنان 

 یشده و خشوند خگانگنهخنهاد، افتهخدینیع، افتهختجسن یه فرهنگخن سروایو وعنادار ب
افتگه خدیگنیع، افتهختجسن یه فرهنگخن سروایب، نی(. ههچن>p:/;::حاشد )یه زنان ویعل
کل  یه فرهنگگگخن سگگروایوعنگگادار و وعکگگوس وجگگود دارد. بگگ یه احعگگاد خشگگوند ههبسگگتگیگگو 
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خشگوند  یو جسگه یحه جز حعد اجتهگاع، ه زنانیعل یشده و احعاد خشوند خانگنهخنهاد
(:?/:p>) ،در ، نیوعکوس و وعنادار وجود دارد. ههچنگ یگر خشوند ههبستگخحا احعاد د
را حگا خشگوند و  ین ههبسگتگیتریافته قوخحعد تجسن، یه فرهنگخن احعاد وختلف سروایب

کهترنهخاحعاد آن دارد و حعد نهاد  را حا خشوند و احعاد آن دارد. یزان ههبستگین ویشده 
گگ یحگگه ونظگگور بررسگگ زنگگان از  یعلگگ یبگگر خشگگوند خگگانگ یه فرهنگگگخر سگگروایتگگ   یوگگدل عل 

در شکل  یوعاد ت ساختارل ی  تحلخاستفاده شد. نتا 1یوعاد ت ساختار یالگوساز
سگگازه وکنگگون  یهگگا ن وعرفیتگگر شگگود وهن یکگگه والحظگگه و نشگگان داده شگگده اسگگد. ونان ;

کالوگگ، ه زنگگانیگگعل یخشگگوند خگگانگ کگگه  نیانگگد. ضگگهن ا بوده یو خشگگوند روانگگ یخشگگوند 
زان یگن ویافتگه بگود. ههچنگخه تجسگنخسگروای، ه فرهنگگخن وعرف سگازه وکنگون سگروایتر وهن
کگه نشگان -:/@=، ه زنگانیعل یبر خشوند خانگ یهنگه فرخر سروایت   دهنده راحطگه  اسگد 

کگگاهش خشگگوند  یه فرهنگگگخش سگگرواخافگگزا یعنگگ، خر اسگگدیگگن دو وت یگگوعکگگوس ا حاعگگال 
 شود. یه زنان ویعل یخانگ

 
Chi–square = ::</?B   df = =>  P = ::@/:   RMESA = :>B/:  

 ه زنانیعل یبر خشونن خانگ یه فرهنگخر سروایتأثی، . ودل ودادله ساختار1شکل 

                                       
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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کگگه وگگدل از بگگراز  نسگگبتّا خگگوب یبگگراز  وگگدل نشگگان و یها شگگاخص برخگگوردار  یدهگگد 

گرفگد. از  یشگنهادیبگراز  وگدل پ یاسد. حگه ونظگور بررسگ ونگد شگاخص وگورد توجگه قگرار 
که ورحع آن )کگه از  ینسب یکا از شاخص ورحع، ردیگ یر حجن نهونه قرار ویتحد ت   یکا جا 
 ینسگب یکگا د( اسگتفاده شگد. شگاخص ورحعخگآ یدسگد و حه یبر درجه آزاد یکا ورحعن یتقس
که وطلوب حه حساب و ;/;Aبرابر   ییویکگحا عنوان شاخص ن یگرخد. شاخص دخآ یشده 

هروگگه ، اسگگد خگگ ن صگگفر و یور بگگکرات شگگاخص وگگذییگگز وحاسگگبه شگگد. داونگگه ت یگگبگگراز  ن
، ز  بهتگر وگدل اسگد. در وگدل حاضگرانگر بگرایگتر حاشد بخکنزد خ شده حه وقدار وحاسبه

GFI  وعادلC@>/:  .حه دسد آود 

 ه زنانیعل یو خشونن خانگ یه فرهنگخسروا یودل ساختار یابخارز یها. شاخص4جدول 
 هاحندی شاخصگ وه نام شاخص اختصار ودل برازش

C:/:GFI> C@>/: GFI براز  ییکویشاخص ن 

ص
شاخ

 یها
لش
 وط
 
براز

 
C:/:AGFI> C></: AGFI شده براز  اصالح ییکویشاخص ن 

NFI> C:/:  C?;/:  NFI شده  شاخص براز  هنجار  
CFI> C:/:  CAC/:  CFI یقیشاخص براز  تطب  
IFI> C:/:  CAC/:  IFI یشخشاخص براز  افزا  

 شده  شاخص براز  وقت د هنجار A;C/: PNFI صدم :?حا تر از 

ص
شاخ

 د یها 
وقت
  
براز

 

RMESA< :B/:  :>B/:  RMESA برآورد ین ورحعات خطایانگیشه وخر  
کهتر از   یشده حه درجه آزاد  اسکوئر بهنجار یکا A:@/; CMIN/DF =وقدار 

 
کهتگر از خگب حاخن وجذورات تقریانگیو یشه خطاخر، نیههچن ونگاحع  ی)در برخگ :/;د 
که در ودل ارائه:/B:کهتر از  ، CFI ،NFI یها هو لفگزان یگاسگد. و :/B<:شده برابگر  ( حاشد 

IFI شتر از ید بخحا، زینC/: که در وگدل تحگد بررسگ و  :/;?CAC/: ،Cب برابگر یگحگه ترت یحاشد 
CAC/: گفگد وگدل از بگراز   یافگزار و نرم یها یها و خروج اسد. حا توجه حه شاخص تگوان 
 برخوردار اسد. یوطلوب
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 یریگجهیبحث و نت
کل یاز وسائل اجتهاع یکخ ، گگذار و درحال یسگنته جواوع وخ وصّا جواوع یوبتال حه 

که خشگوند خگانگخن اندیه زنان اسد. اوروزه ایعل یوسجله خشوند خانگ   اوگر خگ یشه 
گرفتگگه )لب، ر اسگگدیناپگگذ اجتناب یو اوگگر یو خگگانوادگ یخ وصگگ ی، بگگیوگگورد وگگالش قگگرار 
;=C=یقابل فههگ یو بهداشت یحه وسجله اجتهاع، شدهید و درونیاههکن ی( و از وشکل 
تواند ت  یرات قابگل تگوجهی بگر سگالود جسگهی و روانگی زن و  که وی   ورال شده اسد. یتبد

 یدارا، دهخگگگن پدیگگگ(. ا<B=;یی، نگگگوای)کگگگاظهخگگگانواده و در نهاخگگگد جاوعگگگه داشگگگته حاشگگگد 
سگرواخه فرهنگگی در افگزاخش رد. یپگذیر وگیت   یاسد و از عواول وختلف یحعد وند یتیواه

گگاهی از آئین ا وگگ  ر بگوده و ووجبگات شناسگگایی عواوگل پیونگگد هگا و هنرهگ هگا، حاورهگگا، دانش آ
کا هگگگایگگگش فعالیگگگافگگگراد از طر، کگگگه یطور حهآورد.  افگگگراد جاوعگگگه را فگگگراهن وگگگی  ید و و گگگرف 

تگوان رفتگار و  یش وین طریدهند و از ا یش را نشان وخخو یونزلد و ش ن اجتهاعی، فرهنگ
بهبگگود ، گگگرخد یاز سگگونهگگود.  ینگگیبشین و پگگیگگیتب یع اجتهگگاعخالعهگگل آنهگگا را در وقگگاعکگگو
 یرا در پگ یر خشگوند خگانوادگیگنظ یاجتهگاع یهگایهنجار کگاهش ناحگهی، ه فرهنگگخسروا

کهگگ  و یدارد و حگگه افگگراد در نحگگوه برخگگورد حگگا وسگگائل اجتهگگاع ه خسگگروا کنگگد. یو حگگل آنهگگا 
 یوگ  ر بگرا یعگاول، دهنگده قگدرت زنگان در خگانوادهشخاز ونگاحع افگزا یکگخحه عنوان  یفرهنگ

ل فقدان یاز اوقات حه دل یاریکه زنان در حس ورا؛ وقاحله حا خشوند وردان در خانواده اسد
د یر  وضگگعیض اقتگگدار حگگه وگگرد و پگگذخوجبگگور حگگه تفگگو یونگگاحع وگگال؛ ونگگاحع قگگدرت از جهلگگه

شوند. لذا، پژوهش حاضگر حگا هگدف بررسگی ویگزان  ویز وردان یآوز و رفتار خشوندیآواقتدار
گرفد.ت  یر سرواخه فرهن   گی بر خشوند خانگی علیه زنان صورت 

که از وافتهخ تجسگن یه فرهنگگخسگروای، ه فرهنگخگانه سرواان احعاد سهیها نشان دادند 
زان را حگه خگود اخت گاص دادهیگن ویکهتگر، شده نهخنهاد یه فرهنگخن و سروایشتریب، افتهخ

کهتر یه فرهنگخن سروایانگین ویاسد. ههچن ( ??و  C;ن وقدار )یشترین و بیحا توجه حه 
کگگگه نشگگگان از پگگگا <=/<; کهتگگگر از حگگگد وتوسگگگ  بگگگود   یه فرهنگگگگخزان سگگگروایگگگن بگگگودن وییو 

ن یشتریبی، خشوند اقت اد، ه زنانیعل یان احعاد خشوند خانگیاز و ان دارد.خپاسخگو
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ن شاخص یانگیو، نیزان را حه خود اخت اص داد. ههچنین ویکهتری، و خشوند جسه
کهتگگریگگعل یکگگل خشگگوند خگگانگ کگگه یشگگترین و بیه زنگگان حگگا توجگگه حگگه  ، ;?;و  <<ن وقگگدار 

که ب ??/>?  ه زنان اسد. یعل یزان خشوند خانگین بودن وییانگر پایبود 
زنگگان و  یه فرهنگگگخزان سگگروایگگن ویبگگ، اتیحاصگگل از آزوگگون فرضگگ یهگگاافتگگهخبراسگگاس 
ه خگطبگش نظر(. >p:/;::ه زنان راحطه وعکوس و وعنادار وجود داشد )یعل یخشوند خانگ

حگگه ونگگاحع وهگگن خگگانواده )واننگگد شگگ ل، تح گگیالت، اطالعگگات و وهگگارت(  کگگه یکسگگ، ونگگاحع
؛ رودیر حگار ظلگن و سگتن نهگیدارد و ن یشتریب اقتداربیشتر از دخگران دسترسی داشته حاشد، 

کند و ت هین وی حلکه های  گیری تواند سایر اعضا را حه فعالید در جهد اویال خود وادار 
، هخنگگگاه حگگه فگگرد حگگه عنگگوان دارنگگده سگگروا، ویگگه بوردخه سگگرواخگگنظر حگگه توجگگه حگگا سگگد.وهگگن حگگا او
ه خداشگگگتن سگگگروا، دان )خگگگانواده( اسگگگد. لگگگذایگگگدر درون و یدهنگگگده اقتگگگدار ودیوشگگگروع
از  یکگخو عاوگل حفگد حروگد و احتگرام اسگد و  یدهنده حه ودیزن وشروع یبرا یفرهنگ
 یه فرهنگگخش سگرواخکگه افگزا یطور حه؛ حاشد یه زنان ویکننده خشوند عل نییتب یهاو لفه

که  ویزنان حه بهبود ووقع شگده  وطالعگات انجام، نیکند. عالوه بر ا ید آنان در خانواده 
کالنتگگگر یزخگگگانیعزی، کنعگگگان، (<;:>فگگگر )یریگگگو ون یهگگگخکری، توسگگگ  توسگگگل ، (>C=;) یو 

( راحطگگه BC=;)فگگرد یو خاقگگان ی( و خسگگرو:C=;) یینگگایزاده و عبگگداهلل، (>C=;) یارخشگگهر
ه زنان یعل یو خشوند خانگ یه فرهنگخن سروایب،   آنانخکنند. طبش نتا ید وییفوق را ت 

ز یگگگو و نیگگگبورد یه فرهنگگگگخات ونگگگاحع و سگگگرواخگگگراحطگگگه وعکگگگوس وجگگگود دارد. بگگگر اسگگگاس نظر
که شکلیو، نیشیقات پیتحق گفد  ل یحاعگال تسگه یه فرهنگگخاز سگروا ینگیوع یهاتوان 
شگود یه حاعگال وگخن شگکل از سگروایگا، نیشود. حنگابرایکنترل رفتار وارزشهند و  یهاکنش

تگر و ههگراه حگا رفتگار  زیآووسگالهدی، نگیحگه هگدف وع یابیجهگد دسگت، که رواح  زن و شگوهر
گفتگو حل شود.یهدفهند حاشد و وسائل از طر  ش 

دیگنیع یه فرهنگگخافته و سرواختجسن یه فرهنگخن سروایب،  خن بر اساس نتایههچن
وعکگگگگوس و وعنگگگگادار وجگگگگود داشگگگگد  یه زنگگگگان ههبسگگگگتگیگگگگعل یافتگگگگه و خشگگگگوند خگگگگانگخ
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(::;/:p<ههچنگگ .)ه یگگعل یشگگده و احعگگاد خشگگوند خگگانگنگگهخنهاد یه فرهنگگگخن سگگرواین بگگی
 وعکوس و وعنادار وجود داشد.  یههبستگی، و جسه یحه جز خشوند اجتهاع، زنان

را حگگا  ین ههبسگگتگیتگگریوافتگگه قگگخحعگگد تجسگگنی، ه فرهنگگگخن احعگگاد وختلگگف سگگروایدر بگگ
کهتگرنگهخحعگد نهاد، نیخشوند و احعاد آن داشگد. ههچنگ را حگا  یزان ههبسگتگیگن ویشگده 
ن ارتبگاط خگود را یشگتریه زنگان بیعل یخشوند خانگ، نیخشوند و احعاد آن داشد. حنابرا

کگگگگه در قالگگگگب ختجسگگگگن یه فرهنگگگگگخافتگگگگه دارد. سگگگگرواختجسگگگگن یه فرهنگگگگگخحگگگگا سگگگگروا افتگگگگه 
 ید فعلگگیدر وضگگع، احگگدخیکسگگب علگگن و دانگگش بگگروز وگگ یواننگگد تگگال  بگگرا ییهگگا دیگگفعال

ز عاوگل وهگن یگد فگرد در خگانواده و جاوعگه و نیاز عواول ارتقا  ووقع یکختواند یجاوعه وا و
حگه  یشگتریفرد حرود و احترام ب یوقاحله حا خشوند حاشد و برا یزنان برا یدر توانهندساز

شگر و یک، نینگدخا، (BC=;فگرد )یو خاقان یش خسرویحقجه حا تین نتیههراه داشته حاشد. ا
کخگگگگوا، (B::>آنسگگگگارا ) کگگگگه ب<::>وک )یگگگگدا و ا کسگگگگب علگگگگن و داشگگگگتن یگگگگ(  انگر نقگگگگش وهگگگگن 
کاهش خشوند علیتح   دارد. یههخوان، ه زنان اسدیالت حا  در 

کگگه وهنین اوگگر وگگیگگدهنگگده انشگگان یوگگدل وعگگاد ت سگگاختار، نیههچنگگ ن یتگگر حاشگگد 
کالوگ، ه زنگانیگعل یسگازه وکنگون خشگوند خگانگ یها وعرف  یو خشگوند روانگ یخشگوند 
افتگه خه تجسگنخسگروای، ه فرهنگگخن وعرف سازه وکنون سگروایتر که وهن نیاند. ضهن ا بوده

کگه  -:/@=، ه زنگانیگعل یبگر خشگوند خگانگ یه فرهنگخر سروایزان ت  ین ویبود. ههچن بگود 
حاعگگال  یه فرهنگگگخش سگگرواخافگگزا یعنگگ، خر اسگگدیگگن دو وت یگگدهنده راحطگگه وعکگگوس ا نشگگان

 شود. یه زنان ویعل یکاهش خشوند خانگ
 یریگگگنیت گگه یالگوهگگا، رسگگدیحگگه نظگگر وگگ،   حاصگگل از پگگژوهش حاضگگرخبگگر اسگگاس نتگگا

وعهگگگوّ  وگگگرد  یاسگگگد. در سگگگاختار خگگگانواده سگگگنت یخگگگانواده در آسگگگتانه تحگگگول و دگرگگگگون
خگگورد و  یدر نقگگش وگگرد حگه وشگگن و یراتگییاوگگروزه ت  یولگگ، شگودیرنده وحسگگوب وگگیگ نیت گه
کیتوانگد حگه تعگدیر سگاختار خگانواده وگییگت  ن زن و وگگرد یراحطگه بگ ید حگا یگفیل خشگوند و 

کل کسب علن و دانش و حا ، ریین ت یا یدیونجر شود. از عواول وهن و  زنان هستند. زنان حا 
را در جاوعگه حگه خگود اخت گاص  یگیگگاه وا خجا، انگدخگود توانسگته یه فرهنگخسروا یارتقا
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دور از   و حگگگهیگگگدووکرات یجگگگاد فضگگگاخدر ا، د و عهلکگگگرد وگگگ  ر در خگگگانوادهخگگگداده و حگگگا درا
 گر و  ر واقع شوند.خکدخز سرشار از وحبد و احترام حه حقوق یخشوند و ن

وجگود راحطگه وعکگوس ، زیگو ن یدر وگدل سگاختار یه فرهنگگخحا توجه حگه نقگش وگ  ر سگروا
کاهش خشوند( یه فرهنگخ)نقش سروا ریت ن دو وین ایب  یگیاجرا یهگادسگتگاه، زنان در 

در جاوعگه و  یه فرهنگگخشگتر سگروایانباشگد ب یرا بگرا یید سگانوکارهاخگحای، در حوزه فرهنگگ
کنند. حه عنوان وثالیافراد تعب ی، طخو حا هر شگرا یرا در هر سن یریادگخد آووز  و یاهه، ه 

کننگگگد. روحیگگگتبل یاجتهگگگاع ی  ارز  وا خگگگحگگگه عنگگگوان  کتگگگابیگگگغ  کتگگگاب و  ز یگگگو ن یخوان ه 
کا هگگا آنهگگا در  ی  شگگود تگگا از وحتگگواخش تگگرویش از پگگیدر جاوعگگه بگگ یفرهنگگگ یاسگگتفاده از 

هگگای فرهنگگگی در  شگگود. آوگگوز  وهارتشگگتر بهگگره بگگرده یجهگگد بهبگگود رواحگگ  در خگگانواده ب
گنجانده شگود.  زوینه ازونگد ین یواتن اقگدایونگهای وختلف علهی، هنری، ش لی و غیره 

 یفرهنگگ یهادیشتر زنان را در فعالینه وشارکد هر وه بیزو، رح یا یآن اسد تا نهادها
کننگگد و حگگا برگگگزارخگگتقو کگگز  ییهگگا جگگاد وکانخو ا یفرهنگگگ _ یهنگگر یهگگاکارگگگاه ید  وگگون ورا
گسگگتر  وهارت و فرهنگ یهنگگر ی، قیووسگگ، شخنهگگا، واننگگد شگگعر یفرهنگگگ یهگگا سگگراها حگگه 
کننگگد. ههچنگگخاسگگتفاده از ای، خگگارج یهگگا نحانی، نقاشگگ کهگگ   ز یگگحگگا تجه، نینترنگگد و... 

کتاحخانگگگه سگگگخو ا یهخووجگگگود و قگگگد یهگگگاکتاحخانگگگه نگگگه یزنگگگان زو یبگگگرا یار و وجگگگازیجگگگاد 
از اعهگگال  یریجلگگوگ یبگگرا، نینگگد. ههچنگگخزنگگان را فگگراهن نها یه فرهنگگگخسگگروا یسگگاز یغنگگ

کسب ونگاحعیا  حخشد حه طور وستهر خود را ارتقخز خود حایزنان ن، خشوند وگون  یده و در 
ن یشگگتر حکوشگگند تگگا حگگدیوهگگارت و اطالعگگات بی، و هنگگر یوگگدارج علهگگ، الت حگگا تریتح گگ
 حه عهل آورند.  یریش جلوگخله حتوانند از اعهال نور و خشوند نسبد حه خویوس

ش یگگگگافگگگگراد آن هگگگگن از طر یو شخ گگگگ یدرحگگگگاره وسگگگگائل خگگگگانوادگ یاطالعگگگگات یآورجهگگگگع
کار حس که ا یار دشواریپرسشناوه  ان در خنان خاطر حه پاسخگوین وشکل حا دادن اطهیبود 

 یها دخحگگل شگگد. از جهلگگه وحگگدود، شیگگ  تحقخاز نتگگا یوگگورد جهگگد اسگگتفاده صگگرفّا علهگگ
کگگه نتگگایگگژوهش حاضگگر اپگگ  دخگگگر   زیگگن پگگژوهش وحگگدود حگگه زنگگان وت هگگل شگگهر وهریگگ  اخن بگگود 
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کگگگرد. اسگگگد، لگگگذا در تعهگگگین نتگگگاخ  آن حگگگه جاهگگگای دخگگگگر، حاخگگگد  جانگگگب احتیگگگاط را رعاخگگگد 
گرفتگگه در راحطگگه حگگا خشگگوند خگگانگی، وقطعگگی اسگگد؛ هگگای انجگگامههچنگگین، بیشگگتر پگگژوهش

کارکردهای وتعددی دارد؛ اوا نیاز اسد تا حا خ  فواصگل زوگانی، ایگن  اگروه پژوهش وقطعی 
ان و ها تکرار شوند؛ تا روند ت ییرات سرواخه فرهنگی و ویزان خشوند خانگی علیه زنپژوهش

کگه ایگن نیگز وگینیز نوع راحطه آنهگا دقیگش توانگد وگددی بگرای وسگجو ن ایگرح  تگر شناسگایی شگود 
 های وناسب بپردازند.گذاریاندازی از آخنده، حه سیاسدحاشد تا حا داشتن وشن

در نهاخگگد بگگر اسگگاس ایگگن نتگگاخ  و حگگا توجگگه حگگه اخنکگگه خشگگوند علیگگه زنگگان در خگگانواده، 
نواده، نسگل پاخگدار اهای خگ طرف، پاخگه خانواده و اجتهاع دارد و از خ عوار  وخربی برای 

سگگازد و از طگگرف دخگگگر، حضگگور و وشگگارکد  هگگای جاوعگگه را سسگگد و لگگرزان وی بگگرای پرور 
کنگد، لگزوم توجگه حگه  های اجتهاعی حا خگال  روبگرو وی نیهی از اعضای جاوعه را در فعالید

هگگگگگد حفگگگگگد نظگگگگگام خگگگگگانواده و تگگگگگدوین دخده، تگگگگگدوین قگگگگگوانین  زم در ج زنگگگگگان خشگگگگگوند
کاهش وس له خادشده ضروری حه نظر وی استراتژی  رسد. های وناسب جهد 

 منابع
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